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EDITAL Nº 11/2018 

CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

  

RESULTADO RECURSOS– PROVA DIDÁTICA  

 

 
A COMISSÃO EXECUTORA divulga: 

 

ÁREA: Tecnologia de Produtos Florestais 
 

Candidato Recurso Resultado com justificativa 

André Luiz 

Missio 

Contra o resultado 

da prova didática 

INDEFERIDO 

1) Sobre o questionamento: “- Forma de aprendizagem 

da Universidade Federal do Sul da Bahia. “Enfatizam-se 

metodologias ativas em equipes de ensino-aprendizagem, 

com redução de aulas expositivas, uso de tecnologias 

digitais, forte ênfase na tutoria, autoinstrução e foco na 

prática”. Dessa forma, optei por levar aos alunos uma 

aula abrangente, mas com profundidade, visto que todos 

os processos de fabricação foram detalhados oralmente, 

mesmo não estando disponíveis nos slides apresentados. 

A proposta de que o professor deve interagir com os 

alunos para construção do conhecimento foi alcançada 

no exercício de fixação, em que os alunos foram 

instigados a trabalhar sobre o tema abordado, divididos 

em grupos específicos para avanço dependendo da pró-

atividade de cada um”. Resposta: Durante toda a prova 

didática o candidato se manteve muito preso ao conteúdo 

na tela da tv interagindo pouco com o público, 

aproveitando pouco o espaço do quadro branco, podendo 

ter explorado melhor os recursos didáticos disponíveis, e 

deixando o momento de interação apenas para o 

exercício de fixação, onde a banca entendeu que durante 

toda a prova o candidato deveria estimular os alunos. 2) 

Sobre o questionamento: “Por segundo ponto, a não 

abrangência do ponto específico (aula com apenas um 

tipo de painel) direcionaria a não trabalhar de maneira 

completa no tema proposto, o que poderia causar perda 

de pontos na avaliação”. Resposta: Sobre a escolha por 

apresentar de forma ampla o conteúdo do tema não 

houve penalização por parte da banca, entretanto, a 

forma de exposição dificultou o entendimento dos 

conceitos básicos. O candidato demonstrou um bom 

conhecimento técnico do assunto, mas a velocidade de 

apresentação e a quantidade de informações apresentadas 
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dificultou em muitos momentos o acompanhamento da 

dinâmica da aula, considerando que seria uma aula a 

nível de graduação. Outro equívoco do candidato em 

relação ao ponto como um topo está no plano de aula no 

tópico item de avaliação, onde o candidato apresenta 

avaliação quadrimestral com duas provas, enquanto o 

plano deveria constar a avaliação da aula. 3) Sobre o 

questionamento: “E por terceiro e último ponto para 

escolha do tema, a abrangência do tema e da aula não 

está relacionada a conseguir ou não compartilhar o 

conhecimento com os ouvintes”. Resposta: Esse 

questionamento já foi respondido nos dois itens 

anteriores. 4) Sobre o questionamento: “Conforme 

consta na resolução da UFSB para prosseguimento do 

candidato realizar a seguinte etapa de defesa de plano e 

análise curricular: ”Ficam classificados para a 

apresentação e defesa do Plano de Trabalho e/ou 

Memorial, os candidatos que obtiveram a nota igual ou 

superior a 7,0 (sete) por, no mínimo, dois membros da 

Banca Examinadora e média igual ou superior a 7,0 

(sete)”. - Como possuo uma nota 7 e uma nota 6,8, 

gostaria de solicitar a partir dos pontos relatados nesse 

recurso, a possibilidade de pelo menos prosseguir na 

disputa pela vaga de professor de carreira na 

Universidade Federal do Sul da Bahia.” Resposta: O 

candidato apresentou notas na prova didática (Etapa I) 

iguais a 7,00; 6,80 e 4,50, tendo como média da prova 

didática uma nota igual a 6,10. Nesse sentido, após 

recebimento do recurso e reavaliação da prova didática 

pela banca, entendeu-se que as notas deveriam ser 

mantidas e nesse sentido, infelizmente, o candidato não  

tem direito a seguir para as próximas etapas do concurso. 

Ana Clara 

Caxito de 

Araújo 

Solicitação de 

baremas e acesso a 

gravação da aula 

didática 

DEFERIDO 

Os baremas em formato digital foram encaminhados a 

candidata, e a mesma terá acesso a gravação da prova 

didática.  

*Obs; A candidata assistiu a gravação da aula didática 

em 20/06/2018 as 17:50h, acompanhada pela banca 

examinadora.  

 

 
Itabuna, 20 de junho de 2018 

 

 
COMISSÃO DE EXECUÇÃO DE CONCURSO 

PORTARIA Nº 02/2018 


